6 JULI 2020

JOY FELLOWSHIP INDONESIA

POKOK DOA UMUM JOY
Æ Bersyukur untuk dukungan alumni dan pendukung secara

ﬁnancial maupun masukan opini untuk perkembangan
persekutuan JOY
Æ Doakan agar Management Team diberi hikmat untuk mengelola

keuangan dengan tepat terutama terkait penjualan aset JOY
Æ Doakan agar JOY menjadi komunitas yang berteachable spirit,

yang mau belajar dari dan diajar oleh Firman Tuhan
Æ Doakan agar Mass Meeting team diberi kesegaran dan

kreativitas untuk mengembangkan pelayanan secara online
sehingga JOY semakin memberi dampak
Æ Doakan agar Campus Ministry dan HRD dapat bekerja sama

mengembangkan kesempatan menjangkau mahasiswa di UAJY,
UKDW, ITY dan kampus-kampus sekitar
Æ Doakan agar masa-masa off akibat corona virus ini bisa dipakai

oleh JOY untuk melayani secara kreatif dan online baik dalam
bentuk CG, pelatihan maupun ministry
Æ Doakan agar JOYer tetap setia berjuang membangun relasi

pribadi dengan Allah lewat Quiet time setiap hari

POKOK DOA JOYERS
Shelda_CG Kris
Ä Bersyukur buat berkat Tuhan dalam hidupku
Ä Doakan buat pekerjaan dan kesehatan keluarga di
Maluku
Ä Doakan untuk hasil UAS semoga mendapatkan nilai
yang memuaskan
Ä Doakan biar bisa mengatur waktu dan keuangan lebih
baik lagi
Ä Doakan buat relasi dengan Tuhan dan sesama lebih
baik lagi
Yoga_CG Dea
Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, aku dan keluargaku
bisa tetap sehat sampai saat ini ditengah kondisi
covid yang masih mewabah
Ä Bersyukur juga aku sudah menyelesaikan kuliahku
semester ini dengan hasil yang memuaskan
Ä Doakan untuk mamaku yang hari ini ulang tahun
supaya dia tetap sehat dan panjang umur
Ä Doakan supaya aku bisa menyelesaikan KKN online ku
dengan baik
Ä Doakan supaya aku bisa mendapatkan tempat kerja
praktik yang sesuai dengan bidangku
Ä

Dwi_CG Rista
Ä Bersyukur buat penyertaan Tuhan dan masih
dicukupkan hingga saat ini
Ä Doakan buat bapak, yang tanggal 26 kemarin habis
pasang ring di jantungnya semoga bisa segera pulih
kembali dan bisa beraktivitas seperti biasanya
Ä Doakan buat mama, Kepi, Bastian, aku dan Natalia
supaya sehat selalu dan berhikmat dalam menjaga
kesehatan
Ä Doakan buat pekerjaan bapak dan mama semoga
dilancarkan
Ä Doakan buat kecukupan dana di bulan ini
Ä Doakan buat Bastian supaya tetap semangat kuliah
onlinenya
Edis_CG rista
Ä Bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai saat ini
masih diberikan kesehatan
Ä Bersyukur buat orang-orang disekitarku yang selalu
mendukungku dan selalu ada buatku
Ä Bersyukur buat kecukupan sampai hari ini
Ä Doakan buat relasiku dengan Tuhan agar selalu
mengandalkan-Nya
Ä Doakan buat relasiku dengan orang-orang disekitarku
semoga terus punya hubungan baik

Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä
Ä

Doakan buat kelancaran mengerjakan skripsi dan
tidak malas
Doakan buat dosen pembimbing agar memberikan
respon
Doakan buat kesehatan pribadi agar tetap berhikmat
menjaga kesehatan
Doakan buat aktiﬁtas yang di lakukan di kos dan di
luar kos biar selalu terlindungi
Doakan buat kesehatan orang tua
Doakan buat kelancaran pekerjaan orang tua agar
selalu di lancarkan
Doakan buat relasi dengan semua teman-teman baik
yang jauh atau dekat semoga selalu berelasi baik
dengan mereka

Puput_CG Rista
Ä Bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam
kehidupanku
Ä Bersyukur untuk kesehatan
Ä Bersyukur sudah bisa menyelesaikan proposal dengan
baik
Ä Doakan buat kesehatan semua keluarga dimanapun
mereka berada
Ä Doakan buat kesehatan ibu dan papa yang ada di
rumah di Toili
Ä Doakan juga buat kesehatanku di Jogja
Ä Doakan buat kelancaran kuliah online semoga aku bisa
lebih rajin lagi, dan bisa menyelesaikan setiap tugastugas yang diberikan
Ä Doakan untuk proposal yang semalam udah diupload,
semoga di ACC dan kalaupun tidak di ACC semoga di
hindari dari rasa kecewa
Ä Doakan untuk setiap rangkaian kegiatanku yang akan
datang, semoga berjalan dengan lancar
Ä Doakan agar aku bisa bekerjasama dengan baik
dengan teman-teman kelompok
Ä Doakan semoga aku selalu kuat dan bisa bertanggung
jawab
Ä Doakan agar dunia lekas di pulihkan dari virus Corona
ini
Aji_CG Rista
Ä Doakan untuk Mbah Kakung "Mbah Rejo" yang telah
berpulang kerumah Bapa, semoga diberikan sukacita
selalu, kebahagiaan dan kesabaran untuk keluarga
yang ditinggalkan... Buat Mbah Putri

SENIN, 6 JULI 2020

POKOK DOA JOYERS
Anggie_CG Rista
Ä Bersyukur berkat penyertaan Tuhan sepanjang
minggu ini
Ä Doakan untuk hasil UAS, semoga hasilnya dapat
memuaskan
Ä Doakan untuk rencana-rencana studi yang sedikit
tertunda karena adanya wabah ini, doakan agar
segera bisa menemukan tempat KP yang sesuai
Ä Doakan untuk KKN online, semoga berjalan dengan
lancar
Ä Doakan untuk relasiku dengan Tuhan dan orang-orang
terdekatku kiranya bisa tetap baik
Ä Doakan untuk pekerjaan dan kesehatan orang tua
Ä Doakan untuk Indonesia, biar Tuhan menjaga dan
melindungi semua rakyat, terutama orang-orang di
garda terdepan yang berperan untuk mengatasi
wabah virus corona ini
Anggy_CG Datu
Bersyukur atas berkat Tuhan
Ä Doakan pertumbuhan imanku agar lebih dewasa lagi
Ä Doakan kesehatanku dan keluargaku
Ä

Yuyun_CG Datu
Ä Bersyukur untuk setiap pernyertaan Tuhan sampai
saat ini
Ä Doakan untuk orang tuaku untuk kesehatan dan
pekerjaannya
Ä Doakan untuk kakak dan adikku yang sedang kerja dan
sekolah
Ä Doakan untuk studyku, khususnya untuk hasil UAS ini
Ä Doakan relasi ku dengan Tuhan dan sesama
Rostori_CG Datu
Ä Bersyukur hingga saat ini masih di berikan napas
kehidupan, kekuatan dan umur yang panjang
Ä Doakan untuk kuliah ku biar lebih rajin dan semangat
Ä Doakan juga untuk kesehatan seluruh keluarga orang
tua
Ä Doakan untuk pekerjaan dan usaha biar selalu ada
kemudahan dan kelancaran
Ä Doakan juga untuk relasiku dengan Tuhan dan temanteman atau orang-orang di sekitarku
Nia_CG Datu
Ä Bersyukur buat berkat Tuhan sampai saat ini
Ä Doakan untuk proses penyusunan skripsi, semoga bisa
lebih giat lagi ngerjain
Ä Doakan buat beberapa rencana kedepannya, semoga
Tuhan lancarkan
Ä Dokan buat kesehatan pribadi, semoga sehat selalu
Ä Doakan buat pekerjaan orang tua, semoga lancar

selalu
Ä Doakan buat relasi dengan sesama terlebih dengan
Tuhan
Ance_CG Datu
Ä Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sampai saat ini
Ä Doakan kesehatan keluarga dan pekerjaan mereka
Ä Doakan untuk kesehatan saya
Ä Doakan untuk studi saya semoga hasil UAS bisa
memuaskan
Ä Doakan untuk relasi saya dengan orang-orang
disekitar dan terlebih Tuhan semoga tetap lancar QT
Julita_CG Master
Bersyukur buat berkat Tuhan
Ä Bersyukur buat kesehatan
Ä Doakan buat kesehatan dan pekerjaan bapak dan
mamak
Ä Doakan buat pekerjan bang Julis biar selalu Tuhan
sertai
Ä Doakan buat semangat pengerjaan proposal
Ä

Rio_CG Master
Ä Bersyukur karena tetap sehat ditengah situasi
sekarang ini
Ä Doakan buat aku dalam mempersiapkan ujian
kompetensi agar lebih tekun belajar
Ä Doakan agar aku cepat balik jogja
Ä Doakan buat adikku ke 2 dan 3 yang dalam penelitian
skripsinya agar dilancarkan
Nia_CG Master
Ä Bersyukur buat penyertaan Tuhan sampai hari ini,
masih diberi kesehatan
Ä Doakan buat diriku dalam mempersiapkan ukom,
supaya tetap semangat belajar dan tidak malasmalasan
Ä Daoakan buat adekku Ibet yang juga sedang
mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi, semoga
lancar
Ä Daoakan buat orang tua ku juga dan adek-adekku
selalu dalam lindungan Tuhan
Megan_CG Master
Ä Bersyukur buat kebaikan Tuhan sampai hari ini
Ä Doakan untuk berhikmat dalam keuangan dan
kesehatan
Ä Doakan untuk persiapan pra tesis dan magang di
semester 3
Ä Doakan untuk keluarga di Palangkaraya agar selalu
dalam lindungan Tuhan dan terus jadi berkat

SENIN, 6 JULI 2020

POKOK DOA KHUSUS
HRD
Ä Doakan agar pelatihan calon staff bisa menggunakan metode yang tepat untuk PJJ buat
OJT Oya
Ä Doakan agar JOY bisa mengelola sumber daya yang ada selama masa pandemi, salah
satunya memanfaatkan website sehingga siap dengan perubahan setelahnya
Igin_Direktur
Ä Doakan proses visa f6 agar segera dapat hasil, rencana balik bulan ini atau Agustus dan
pengurusan perpanjangan kitas Pak Daud
Try_Student Staff PartTime

SELASA, 7 JULI 2020
CMD
Ä Bersyukur untuk semangat joyer terus berjuang dengan cg online
Ä Doakan supaya teman-teman tetap semangat dalam relasi dengan Tuhan dalam QT dan
terus berpengharapan di masa corona ini
Ä Doakan agar Tuhan memberikan hikmat bentuk penjangkauan mahasiswa baru yang tepat
di masa corona ini
Ä Doakan untuk penyelesaian bahan joy issue dan pembuatan bahan untuk cg online

Riana_Kadep CMD
Ä Bersyukur sudah mulai uji coba masuk kerja, doakan biar pekerja diberi hikmat untuk
menentukan langkah-langkah selanjutnya
Ä Doakan supaya dosen pembimbing konseling bisa segera periksa tesisku sehingga aku bisa
selesaikan sebelum deadline pengumpulan tesis
Ä Doakan untuk orang tua dalam masa corona ini dan terus kuat di dalam iman
Ä Doakan untuk hikmat dalam pelayanan (konseling, pendampingan dan buat bahan cg)
Ä Doakan untuk keadaan dunia dengan adanya virus corona, biar segera berlalu

Ria_Staff CMD
Ä Berysukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang bulan kemarin
Ä Doakan untuk hikmat dalam pelayanan di cell group Gian, Rista dan Dhea khususnya untuk
follow up teman-teman dalam masa pandemi ini
Ä Doakan untuk proses pembuatan bahan JOY Issue
Ä Doakan untuk kesehatan keluargaku, khususnya ibuku dan kakakku dalam masa pandemi
ini agar senantiasa sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan

RABU, 8 JULI 2020

POKOK DOA LEADER
Rista_CG Leader
Ä Bersyukur buat penyertaan Tuhan selama ini untuk keluarga kami
Ä Doakan biar orang tua dan kedua adik saya senantiasa diberi kesehatan
Ä Doakan semoga bisa segera dapat pekerjaan
Ä Doakan buat Else untuk semangat mempersiapkan KKN
Ä Doakan buat teman-teman cg yang sedang mempersiapkan KKN bisa semangat dan mempersiapkan
diri dengan baik
Ä Doakan semoga teman-teman cg terus berhikmat menjaga kesehatan
Datu_CG Leader
Ä Bersyukur untuk pernyertaan Tuhan sampai hari ini, bersyukur juga untuk hasil study ku semester
ini
Ä Doakan untuk orang tuaku untuk kesehatan dan pekerjaan mereka
Ä Doakan untuk adek dan abang ku yang sedang kuliah sambil kerja
Ä Doakan untuk adek ku yang akan kembali ke Jakarta untuk kuliah
Ä Doakan relasi ku dengan Tuhan dan sesama
Ä Doakan untuk Indonesia dan semua negara yang saat ini bergumul dengan Covid-19, mudahmudahan kita bisa saling menguatkan
Kris_CG Leader
Ä Bersyukur untuk berkat dan penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini
Ä Doakan agar berhikmat jaga kesehatan
Ä Doakan agar bisa mengatur waktu dan keuangan dengan baik
Ä Doakan relasiku dengan Tuhan agar lebih intim lagi
Ä Doakan agar aku terus berjuang dengan komitmenku
Ä Doakan pertumbuhan iman dan komitmen anak cg

Dea_CG Leader
Ä Bersyukur ujian semester sudah selesai
Ä Doakan hasil ujian baik dan aman
Ä Doakan proses KKN yang berlangsung sampai 6 Agustus
Ä Doakan kesehatan ﬁsik dan mentalku
Ä Doakan keuangan keluarga tercukupi
Ä Doakan relasi dengan sesama dan Tuhan

Ani_CG Leader
Ä Bersyukur untuk penyertaan Tuhan buat saya dan keluarga
Ä Doakan untuk persiapan mau pulang, semoga Tuhan Yesus cukupkan setiap kebutuhan
Ä Doakan saya agar mampu mengelola cemas

RABU, 8 JULI 2020

POKOK DOA KHUSUS
Management
Ä Doakan hikmat mengelola keuangan dan manajemen
kerumahtanggaan di SC selama bulan Juli ini
Ä Doakan agar Tuhan terus memberi kesehatan
kepada Pak Sugeng dan ibu selama masa pandemi
ini

Oya_Calon Staff Management
Ä Bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidupku
dan keluargaku
Ä Doakan adek ku yang ke-5, besok tanggal 2 Juli dia
ulang tahun, doakan dia sehat selalu dan masa
pertumbuhannya
Ä Doakan agar orang tua ku, dan kami sebagai anakanak tetap berpegang teguh pada iman pada Tuhan
dalam menghadapi setiap persoalan dalam keluarga.
Biar Tuhan beri hati yang damai buat setiap kami
agar tidak saling menyalahkan satu sama lain
Ä Doakan pelayananku dan juga pelatihan yang terus
berjalan, agar aku tidak stres dan biar selalu
dipimpin Roh Kudus

KAMIS, 9 JULI 2020
MMD
Ä Bersyukur teman-teman JOYer masih tetap setia
untuk ikut ministry secara online
Ä Doakan supaya para staff pendamping diberi hikmat
dan kreativitas dalam mendampingi ministry
Presti_Kadep MMD
Ä Bersyukur pemeliharaan Allah sampai sekarang
Ä Doakan supaya aku semangat belajar dan bisa
berhikmat mengatur waktu
Ä Doakan agar Allah terus berikan hikmat buatku
dalam pelayanan dan pendampingan walaupun cuma
bisa via online
Ä Doakan untuk Wuri tetap semangat dalam kuliah dan
pengerjaan tesisnya

Geti_Staff MMD
Ä Bersyukur untuk setiap kasih Tuhan yang selalu
kurasakan dalam minggu ini
Ä Doakan agar setiap pelayanan yang dilakukan bisa
memberikan dampak bagi yang dilayani
Ä Doakan agar setiap keluargaku diberikan kesehatan
dan terus bergumul bersama Tuhan
Glo_staff MMD
Doakan untuk keluargaku agar mereka selalu sehat
dan terhindar dari virus-virus diluar sana
Ä Doakan buat pekerjaan papa dan saudara-saudaraku
biar selalu diberkati
Ä Doakan untuk adikku yang mau kuliah agar proses
pendaftarannya bisa lancar
Ä Doakan buat pelayananku biar lebih berhikmat dan
dapat menjadi berkat buat joyers
Ä Doakan untuk kecukupan dana untuk keluargaku
karena banyak yang perlu dibayar
Ä

POKOK DOA LEADER
Shella_Choir Ministry
Ä Bersyukur buat setiap berkat Tuhan sampai saat ini
Ä Doakan untuk berhikmat dalam managemen waktu dan
keuangan dengan baik
Ä Doakan untuk nilai UAS bisa yang terbaik
Ä Doakan untuk pekerjaan orang tua dan kakak menjadi
berkat
Ä Doakan relasi dengan Tuhan lebih intim, dan relasi
dengan sesama lebih baik lagi

Adet_Music Ministry
Ä Bersyukur atas penyertaan Tuhan buat saya dan
keluarga
Ä Doakan kesehatan dan pekerjaan orang tua
Ä Doakan proses karantina mandiri biar segera berlalu
dengan sehat biar bisa bantu orang tua

JUM’AT, 10 JULI 2020

Mengasihi Allah
=
Mengasihi Sesama
Zerah
Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu, Kali ini aku mau
sedikit sharing pengalamanku menghadapi kenyataan bersama Tuhan. Pasti ada kalanya
kita berhadapan dengan kenyataan yang sulit diterima. Begitupun yang aku rasakan,
banyak sekali dalam hidupku menemui kenyataan-kenyataan yang menyakitkan. Salah
satunya adalah dimana aku merasa terluka dan dikecewakan orang lain. Sempat aku
melontarkan kalimat-kalimat tidak terima, Kenapa bisa begini? Kenapa harus aku? Apa
salahku? Ini tidak adil. Rasa marah dan membenci sempat mengisi hati juga pikiranku saat
itu, perasaan kecewa terhadap beberapa orang membuatku berpikir aku tidak bisa lagi
percaya pada orang lain.
Kemudian beberapa postingan ig JOY saat itu membahas tentang kasih terhadap
sesama. Bagaimana bahwa kasih terhadap sesama itu adalah cerminan kasih terhadap
Tuhan. Aku jelas sangat ingin mengasihi Tuhan menjalin relasi baik dengan-Nya, namun
haruskah aku mengasihi orang lain yang sudah menyakitiku untuk membuktikan kasihku
kepada Tuhan? Kenapa harus sesusah itu. Sementara hatiku masih dongkol, masih
kecewa, masih bersedih. Tidak bisakah aku tunggu sampai aku sembuh dulu baru aku mulai
mengasihi? Ada salah satu kutipan dalam postingan itu "tidak menyenangkan bila
berfokus pada kesalahan kita pada orang lain, tapi itu perlu untuk membuka diri kita pada
kasih Allah yang menyembuhkan dan mengubahkan" aku sadar bahwa aku terlalu
berfokus pada kesalahan orang lain, aku tidak melihat bahwa aku pun melakukan
kesalahan dengan menyimpan benci dalam hatiku.
Hingga aku datang berdoa kepada Tuhan dan meminta supaya Ia memulihkan hatiku,
menjauhkan aku dari rasa benci dan amarah, aku bilang bantu aku untuk mengampuni, aku
tidak ingin ada sisa-sisa kebencian dalam hatiku. Saat dimana aku mau libatkan Tuhan
dalam pergumulanku, Ia membuat hatiku menjadi lebih tenang. Beban yang aku rasakan
makin meringan, aku makin bisa menerima kenyataan bahkan aku dibantu-Nya
menghadapi kenyataan. Ada saja cara Tuhan menunjukan bagaimana aku harus bersikap
dan bertindak. Hingga akhirnya akupun bisa berdamai dengan kenyataan itu.
Pertanyaanku sebelumnya, tidak bisakah aku sembuh dulu baru mulai mengasihi lagi?
Tidak. Justru aku harus mengasihi terlebih dulu untuk bisa menyembuhkan hatiku.
Mengasihi mungkin tidak perlu dengan mengatakan secara langsung "hey...aku
mengasihimu loh", sesederhana mendoakan yang terbaik untuknya dan tidak lagi
menyimpan benci adalah tanda kita mau mengasihi. Terimakasih, semangat selalu kita
semua. Tuhan Yesus memberkati

